
 (29-00//-'ק א
 ןמזה לע הברה ךכ לכ רבכ ונתכ
 טטמכ - ולש תונושה תויועמשמהו

 לכבש יל המדנ .ירשפא ןוויכ לכמ
 רווחה ןויער אוצמל ןתינ תוירואיתה
 ףאב ,דחא ףא - תויבקעב ומצע לע

 הווההש ךכ לע קלוח וניא ,ןמז תדוקנ
 םירבדהו ,רתויב רצקה ןמזה אוה
 .לכועמ אל בצקב רבעל םיכפוה
 ידמ םישגפנ ונא ןמזה יסטמ תרגסמב
 םיעוריא םינייצמו דומע ותואב שדוח
 ןמזל סחייתהל אלש השק .םינוש
 ונעגהש הדבועה תא םינייצמשכ

 - ןזוכנ רתוי וא - 60 זיוו ןויליגל
 [שגדומ ףוס].םינש 5 ןב זיוו[שגדומ]
 םיקיתווה םיארוקל רשבל חמש ינא
 רתויב ארקנה ןויליגה והזש םישדחהו
 םייונמה תומכ םע ןותיעה תודלותב
 רתויב הלודגה תיצדאה הצופתהו
 דחוימה טקיורפה .םעפ יא ונעדיש

 4 סונייקואל רבעמ תושדח ₪

 6 םיקחשמטה דעצמ :6 8

 7 ףשכטה תיילוש - הנקתהו הלעפח תוארוה 8

 8 2 ףשכמה תיילוש - תמלוצט הריקה : ₪
 ונלחתה 0 ל 0 סאסס :6 8 |

 תינפתה תא לכמ רתוי ןייצ ,54 ןוילינב | | ב ב 7
 ןותיעב ללוחל ונחלצהש הלודגה 1 צוק םזדוצמ וס 8 | יח אע יונג כשש םותחל רחוי ןךל יאדכ ו%\נכ1)

 .לארשיב םיבשחמה תונותיעבו ב 0 |

 םישדְח םיבתכל םירעשה תחיתפו 4 םיפיט :ץ0 ₪ | ו ה 7 | ו , ו ו | !הל ברסל השקש העצה ךל עיצמ םידיקפתו היזיוולט ,בשחמ יקחשמל ליבומה ןוחריה

 םירודמ ןיב בוליש םג ומכ ,םיחיטבמו !!!יונמ לכל םניח ספ-חסאו יבג לע בשחמ יקחשמ

 םישדח םירודמל םיבוסו םינשטי 5 צה יש ₪
 לע רומשל ונל םירשפאמ ,םישדחתמו 8 שסאסואסא : ₪ , (תונויליג 12 ) יתנש יונמ לע םויה דוע םותח

 המכ דע םיינברע 0 70 אס ואו וממה יש קס ₪ 60-חסאו יבג לע בשחמ קחשמ ףוריצב שדחה זיוו ןויליג תא ךתיבל שדוח ידמ לבקו ומכ יינכרע .תויהלו תוננער - , יצב יוו וויליג ת ובל | ידו

 תקלחמבו הלהנהב םיבוגמ ,הלא לכ 1 דצמ כהאא ות :יש ₪ .המשרהה חפסב העיפומה המישרה יפ לע ותריחבל דחא בשחמ קחשמ .1 :לבקי יונמ לכ ףסונב
 זיזו לש תרחבנה תא םירצוי ,םייונמ | : ו

 יִכ םיארוקה לכל הדומ ינא המשבש 3% ל .רוטס גאב תויונח תשרב תוחנהב ותוא הכזייש זייו ןודעומב רבח סיטרכ .
 .רבדיהווש אל הז לכ םבידעלב %  דחופ אואה אפ אהא 6 ₪ | | 0

 טיס יבוק .םטסיסיטלומ גאב תנתמ ,5זגא זא₪א תובוב 10 םייונמה ןיב ולרגוי שדוח לכב .3 |
 17 אוופ5וסא שא[דזס הו. :ץס 8

 ושע רבכ םיאבה םי-ואוא-ה תרשע 8 זיוול םינש 5 לשייפס 8 ומ קר | י שה - = |

 תישדוחה הלרגהב ופתתשה ךכו יוגמ - ו תונתמה תמישר םייונמ תקלחמ - ([[ףק יא | דובכל
 גאב תנתמ וגז 76% תבובב וכזו 8 51114 דוקימ קרב ינב 2409 .ד.ת

 חלשית הבובה ב 32 5 \אאהאה קו 8 תופידעה רדס יפ לע תויורשפא 3 ןמסל שי זיוול יתנש יונמ לע םותחל ינוצרב יי

 | , 0 34 טנרטניא ₪ - |
 ו וב כ ת/ישדחמ ינא ה/שדח יונמ ינא

 ו ל 0 דסאן א 550 6 8
 ,רתיממ רפוע בניע ,הרדחמ דעלג >- פה המחלמ תנוכמ ! < - יונמ 'סמ

 יאני ,גדוברו רפכמ ויתס ןיקרובד 7 וחפל רבעמ :ץש ₪
 ץוביקמ באוי רמיט ,סה רפכמ רואיל | ייפ חל ןגרומ םע תוחיש :םידיקפת יקחשמ ₪ בהזה תורכמ !=> ור ---------0רפ םש 0000000000 החפשמ םש

 ןויצל ןושארמ לאוי בקעי ,תורוד
 .םִי תבמ לאכימ ינאילו 0 הימיכלא :םידיקפת יקחשמ ₪ םיה באז - 000000000 הדיל ךיראת

 2 םילאטסירכה םסוכ :םידיק יפמחשמ ₪ |

 תולעהל ו ,הקפהה יריחמ ; 7 יב (60-הסו1) הדמרא דוקימ 0000000000 לע תאלעהמ האצותכ ,םכתעידיל +5 יאמיכלא :םידיקפת יקחשמ ₪
 .ח"ש 25-ל ןוילינה ריחמ תא 1 תל | 9

 םיטובורה תפקתמ ןופלט
 0 ו

 0 ו ןיב םייונמו | * ץיבושרג לעי :םייוגמ תקלחמ * גרבלוז הרהוז :תינושל הכירע * טיס יבוק :ךרוע * ףארצ יליל :תלהנמ ----- סמ זייו ןויליגמ יונמ תויהל שקבמ יארוק תולאשל תובושת | = | ה -
 .דבלב 16:00-13200 | = | יזייד ,סלדיא דוד ,ייפ הל ןגרומ ,ןייטשרבליז דוד ,םיס יבוק ,\/ו/ ר"ד וםיפתתשמה * ביטגנ הדוהי :םלצ 2 ל |

 :י | | .ינולא-ןוסת תימעו יפסכ ןב ,ינריא לאכימ ,גלפ רוא ,רמייהנפוא יסא ,ביבר ןרוא ,גבס יבא ,רעס-ןב ןרע ,ץכ תונויליג 12 רובע ןמוזמב ח''ש 284 ךס לע זיוו תדוקפל האחמה תפרוצמ
 יא -ה יקחשמ :תרחבת | | טספוא ינמוא :סופר * תויגולונכט םסקימ ,לגיפש הקירא :תכסחוממ היגבו ,דומיע ,רדס ,יפרג בוציע * | יוד / .טרכארשו + | |

 17 םישכורל לניח םיפרוצמ | | םיבתכמל ןעמ * קרב ינב ,13 תרנכ :הלתנמו תכרעמ * תועקשה ןדרק תצובקמ ןוחרי ,ואז> :ל"ומ * מ"עב (לוגיעב ףקה) סרנייד / טרכארשי / הזיו :יארשא סיטרכב בויח תוארוה
 םייונמל ,תויונחבו םינכודב | 03-5708174 :סקפ , 03-5702654 :לט * 51114 :דוקימ ,קרב ינב 2409 ,ד.ת :יתכרעמ רמוחלו 5 |

 ה 7 | | .חלשיש רמוח .תועדומה ןכותל תיארחא הניא תכרעמה ,תונתשהל םייושע ןותיעב םימסרפתמה םירצומה יריחמ 7-7 [!970 0 תבותכ ---- פיטרכה לעב םש
 יז ו ּ | ,רזחוי אל תכרעמל ₪ דע ףקותב = י  סיטרכ רפסמ | זתרפסמ : ה פסות : י

 .תיביר אלל םיווש םיישדוח םימולשת < -- ב בוי[ח ה *(ךשע קא 3%( 72 ההד 'טרכה לעב תמיתח



 .םיפיטה רודמ תא תונשל ונבשהחשכ

 .ךכ לכ תובהלנ תובוגתל וניפיצ אל

 .םיפיט םע םיבתכמ תורשע ונלביק

 ונא רבכו ,תועצהו תונויער ,תוכוגת

 לגרלו .םיסרפ םכיניבש םיצורחל םיקלחמ

 ונבשח וזאת לש יגיגחה 60-ה ןוילינ

 ,1-5 זיוו תונויליגמ םיפיט טקל םסרפל

 ואצמת םעפהו ןיינעהמ ונדרי ףוסבש אלצ

 ,"רזוח ןמטאב* קחשמל םיפיט רודמב

 תומאעטא-ו שהגתת!סא5פ-ל םיסי'צ

 .תופפונ תועתפה רפסמו

 תורחת תא םיכישממ ונא ,ףסונב

 ירוקמ םשל תונויער ונילא וחלש .תומשה

 תא הכזי רחבייש םשהו ,םיפיטה רודמל

 .םרפב וחלוש

 .רואו ןרוא

: ₪ 

 ן .

. . 

 וונידוזרלר

 ראטס תבובב הז שדוחל ונלש הכוזה

 חלשש ,תובוחרמ ןמרייז ןדיע ...אוה קארט
 ,םיבר םיקחשמל םיפיט תורשע ונל
 םיפיטה תא םסרפל ונטלחה םכותמש
 ינפל קלוחש "רזוח ןמטאב" קחשמל
 :זיווב םיישדוחכ

 דייטצה ,תושדחב הפצ :!ןושארה םויב

 םינצילה תא לאשו םחליה .ק1ג:ו-ל עסו

 חקו ריעה שאר דרשמל עס .גיהנמה תודוא

 רוזח ,תעכ .ץיצעה דילש תטלקה תא
 לבקתש רחאלו תויארה תא סנכה ,הרעמל
 תעפוהל דע ןתמה ,םיגדה קוש לע עדימ

 םלוכב םחליה ,םסואוזסשה=ל עס .תושדחה

 יש
 ביבר ןרואו גלפ רוא :תאמ |

 .ןושיל ךלו התיבה רוזח ךכ רחאו
 קושל עסו תושדחב הפצ וינשה םויב

 םשמ חקו תויחה ןגל עס ךכ רחא .םיגדה

 שוגפת רשאכ .תטלקה תאו רטסופה תא

 לש ויתוינכות לע ותוא לאש ,ןציל

 תויארה תא חנעפו התיבה רוזח .ןיווגניפה
 .הלילה תוצחל ןתמהו קנבל עס ןכמ רחאלו
 .התיבה רוזחו םחליה

 תא חקו תויחה ןגל עס :ישילשה םויב

 חקו קרש לש דרשמל ךל .םשמ תמוסרפה
 דרשממ חק .קתפה תאו לפוקמה ריינה תא

 תא חנעפ ,הביסמה תונומת תא ריעה שאר
 .ןושיל ךלו תויארה

 קושל עטו תושדחב הפצ :יעיברה םויב

 ירוגמ לע עדימ לבקת םש םינרה
 ריעה שאר דרשמל עס ךכ רחא .ןיווגניפה
 ןגל עסו תויארה תא חנעפ ,הצונה תא חקו

 .ןושיל ךתיבל רוזחו םחליה .תויחה

 ובו ,בתכמ חלש ןולוחמ שורה ןב המלש
 םידוק וא םיטי'צ םסרפל ונתיאמ שקיב
 סאו גאפ ₪ שסאסשאא קחשמל

 אא5ךא00₪2 תרבח ,ונרעצל

 הזרכהב האצי ,הזה קחשמה תא החתיפש

 ךא ,ןטק דחא טי'צ ולו וב הללכ אל איהש
 השיג ילעבו קחשמב םישקתמה םיארוקה
 תנכות הנשי יכ ,תעדל וחמשי טנרטניאל

 םירתא רפסמב קחשמל הנטק הבירע
 התרזעב ,"סמזד" המשו טנרטניאב

 ;חוכה :ןוגכ ,םיבר םינותנ תונשל ולכות
 תא .'דכו ףסכה ,םיניינבה ,קשנה ילכ
 :אבה רתאב אוצמל ולכות הנכותה
 כ: 31: שטו ו טש

 יפל תויעבו תולאש חולשל וכישמה
 תונעל לדתשנ ונאו ,הטמל המושרה תבותכה
 .ןלוכ לע

 ליכמ 00%1 לש רתוי רדוקה ויחא
 םקלחו ,םכל ורזעי םקלחש םיטי'צ הברה
 הסינ וז לש םירקוחה תווצ .םכתא וגרהי
 ,םיירותסמ םיטי'צ םתוא רחא תוקחתהל
 ויתוילגת תא םכינפב איבמ אוהו
 :תושיערמה

 לע רוזחל ךל יאדכ אל - או אדמא
 ךנוצרב םא תופיצרב םימעפ 3 הז דוק
 .קחשלו ךישמהל

 ,ךל רוזעי אלש רוק דוע - (ס0אא

 תנמ לע ןאכ ותוא םימשור ונא ךא
 קשנה ילכ לכל םורגי הז דוק .ךריהזהל
 .םלעיהל ךלש
 ךתומדל םורגי הז דוק - א

 .0200 זחס6) "עיגפ יתלב" בצמל רובעל
 תא המיע איבת הז דוק תשקה - אא

 ינש תא אלמתו ,םיירשפאה קשנה ילכ לכ
 .ךתומד לש הנאמה חוכ ידמ

 אלו טעמב ךתומדב םא - 1. מאו
 תא אלמל תנמ לע הז דוק שקה ,חוכ רתונ
 .100%-ל תואירבה רמ

 25-כב ךיסיכ תא אלמת - [אסז\ א
 םיירשפאה םיצפחהמ דחא לכ לש תודיחי

 :קחשמב

 | 3 6 | דל
 | וו פא[! 5 | ב 1 4 חמו

 ישיר

 קספהו הז דוק שקה - 1.סו"אפאווד

 .תוחתפמה רחא שופיחה תא

 ,ריוצמה טרסב תומדה ומכ - (
 .תוריק ךרד רובעל לכות ןאכ םג

 .קחשמב רחא בלשל רבעמ - 151
 םוקמב יוצרה בלשה רפסמ תא שיקהל שי
 .דוקה ףוסב אא-ה

 תסאמ םא - הכס דא
 תא ףילחהל ןתינ ,.תקחיש התיא תומדב
 .הז דוק תרזעב קחשמה עצמאב םג תומדה

 תא שיקהל שי ,דוקה ףוסב א-ה םוקמב
 ןהוכ=1 ,םחול=0) היוצרה תומדה רפסמ
 .!םסוק=2-ו
 ךסמב הז דוק לע הציחל - או 0

 תונוש תויורשפא 3 ןיב ףילחת ,הפמה
 .הפמב הייפצל

 תוצלפמה לכ תא גרוה - ותא

 .בלשב
 ימו שוק וחסש6ש - מו .[/ נא ה\אסת

 הלמה תועמשמ תא ןיבמ קחשמב קחישש
 .(דבל

 הז ירטנמלא דוק - 5וון.סא

 .עיפוהל לזאפה יקלח לכל םורגי

 ךשפנ הקשה םואתפ םא - וא|וז
 .הלחתההמ בלשה תא ליחתהל

 תא ןייצמ ,אוה ןכ ומשכ - וש ומאמ

 רורב אלו .א ,צ ,2 תודומע יפל ךמוקימ
 .(יחרכה הז עודמ

 יבגל עדימ ךסמה לע הארמ - אז
 .עקרב םינגנתמש הקיסומה יעטק

 םיטירסתה דחא תא גיצמ - קוא אא
 תא שיקהל שי ,אא-ה םוקמב .םינכומה
 .(99-ל 01 ןיב\ יוצרה טירטתה רפסמ

 קרו ךא ולעפי ןאכ םיאבומה םידוקה

 יבג לע תרכמנה) האלמה קחשמה תסרגב

 .'דכו מאז תואסרגב אלו ((0-ם0כאו

 ושיקה ישארה טירפתה עיפומ רשאכ

 טירפתל םכתא ליבות וז הלועפ .זחהד

 תויומד 4-ב רוחבל ולכות ובש ףסונ

 םי[-]

 תא קחשל תורשפאב םגו תושדח
 .קחשמה לש רטסאמה - ₪1.םי/ אדו

 :םיאבה םידוקה םג םימייק ,ףסונב
 םינקחש ינש לש בצמ - 5

 :הריזב

 .30-ב קחשמ - יו.
 ינש תא ץווכמ - 5אסשַהוזא

 .םימחולה
 .דיל קבדנ קשנה ילכ - אססהוא
 השימח ןב ברק - ץואהן,ץןצא

 :םיבוביס

 .דחא בוביס - אמא
 .םילא בצמ - ו .סחא מ

 .תוומלא בצמ - ית ודוסא

 יד הז םג - 5 ואז

 :רורב

 םורגת או לע הציחל - סוס

 3 ,רטסאמל גלדמ 2 .בוביסב ןוחצינל
 .היגרנאה תמר תא אלממ 15-ו

 80: 5זח[שז [וטווזשח 2 דחפה

 .היעב ןיא ?תידוס תומדב 5 םיצור

 ךסמל ורבע , 806 28 בצמב םתאש וקדב

 תויומדה תא ושיגדהו תויומדה תריחב

 לכ תוינש 10 ךשמל רדסה יפל תואבה

 ז- והוצא ,סשו.ם .6אואוו :תחא

 ךירצמ הז ךילהת .₪11-ל הרזחבו אצ

 המכ ותוא תוסנל יאדכו העקשה טעמ

 ,םימצפ
 .א14 איה ולבקתש תומדה

 2 ה רוד ה

 חוג לו
 םיארוקה תא בוש םיריהזמ ונא :הרהזא

 ץבוקה לש יוביג ןיכהל דואמ ץלמומש
 ולכותש תנמ לע ,םיכרוע םתא ותוא
 .הלקת לש הרקמב ורזחשל

 שס

 תא ךורעו םיצבק ךרועב שמתשה

 .] .זסו .טוג.04ך ץבוקה

 הנושארה 4₪%-ה תרוש תא הנש
 .[הי ,זי ,ןזי ,דא-ל ץבוקה תליחתב

 תא אלמל םכל רשפאי הז יוניש
 .םינמוזמב לדה םכקנרא

 ל

 קלחמ אל רבכ םנמוא זפוס ודוד

 וזיא ונבשחו ונבשי .ןכ ואו לבא ,תומישמ

 םיארוקה לע ליסהל רשפא המישמ

 יתלב המישמ" םשה תא קידצתש

 .ונאצמ ףוסבלו *תירשפא

 ךינזואל" רודמ אוה ןויערה לש ורוקמ

 ,ותונויליג המכ ידמ םסרפתמש) "דבלב

 תא וחלשיש םיארוקה ןיב :איה ונתמישמו

 לרגוי שיבא בשחמה קחשמל םידוקה לכ
 וכזי םיחלושה לכש ןבומכו ,בינגמ סרפ

 תא .םיללמוא םיכמות םתוא לש םתכרעהב

 תבותכה יפל חולשל ןתינ םידוקה

 .דומעה תיתחתבש

 ,ןויער ,פיט לכ לבקל םינכומ ונא
 תובושת ,תובוגת ,תועצה ,ןורתפ

 הלועה רחא רבד לכ וא תודיחל

 2409 .ד.ת ,זיוו:תבותכה יפל םכתעדב

 | סקפב וא .51114 :דוקימ ,קרב ינב

 חוכשל אל ןבומכו ,4
 ."םיפיטה רודמ רובע" ןייצל



 ינולא -ןוסח תימע :תאמ

 םינשה ךשמב ולעש תונוש תועצה
 ,טנרטניאה לע הרוזנצ תלטהל תועגונה
 ההימתב םישמתשמה ידי לע ולבקתה
 הלעה אל םישמתשמהמ שיא .זובבו
 תישפוחה עדימה תשרש ותעד לע
 הרבחה תומלגתה ,םלועב רתויב

 תינכט הניחבמ .רזנוצת ,תינרדומה
 תומכ ירהש ,ירשפא וניאו טעמכ רבדה
 איה םוי ידמ תשרב רבועה עדימה
 הארנ וילע הטילשל ןויסינהו המוצע
 .ךחוגמ הרואכל

 קוח רבע '95 ינויב 14-ב
 בורב ינקירמאה טאנסב היצקינומוקלטה

 ראורבפל 8-בו ,םידקת רסח טעמכו לודג
 ותוא ךפהו ב"הרא אישנ וילע םתח הנשה
 םימרוגה דחאש רוכזל ךירצ .ליעפל
 לכ בורב טאנסב קוחה רבעמל םיירקיעה
 תוטלתשה לע םימוסרפה לג היה ,םוצע ךכ
 ןויד תוצובק לע םיצאנ-ואינ םימרוג
 .םיבר התסה ימוסרפו תשרב תונוש

 תיבה תוינידמל ךשמה הווהמ הז קוח
 אישנ ןגס ,רוג לא ידיב תלבומה ןבלה
 תדרטסוטואל רשפאל התרטמש ,ביהרא

 .רפס-תיב לכלו תיב לכל עיגהל עדימה

 לע טולשל םיכנחמהו םירוהה לעש אלא
 .םהידליל עיגמ רשא עדימהו רמוחה לכ

 ?רזנוצי המ

 תולחש תולבגהה ,שדחה קוחה יפ לע
 לכ לע ולוחי םינקירמאה רודישה ילכ לע
 ללוכ רתיה ןיב .ב"הראב טנרטניאה ירתא
 ,יפרגונרופ רמוח תצפה לע רוסיא וצה
 תקפסא לע רוסיאו ,תונעזגו התסה ירבד
 יפ לע .הז גוסמ םיתוריש ינתונל רשק
 וא השקב ,הנומת ,הרעה לכ םירסאנ קוחה
 ,תרבוכמ אל ,העונצ אל ,תנגוהמ אל העצה
 תחתמ םדא לכל הנוגמ וא תעגופ ,הסג
 .18 ליגל

 7 %4כ

 ]יי ןרטש ןנששש]ו ₪
 ןטש [1וטוו הווה!

 תופצל םיניטקמ עונמל הסנמ קוחה
 וא ב"הראב ורוקמש יפרגונרופ רמוחב
 םירתא ילעב לע ןה לח אוהו ,הל הצוחמ
 תיזכרמה ותייעב .םיתוריש יקפס לע ןהו
 ,ידמל ינללוכ ותויהמ תעבונ ,קוחה לש
 אוהש םירוסיאל יעמשמ-דח שוריפ לוטנו
 לוכי הז קוח לע רבועל שנועה .עבוק
 רלוד 100,000-ו רסאמ םייתנשל דע עיגהל
 .סנק

 הפיבא

 קוחה לש םיירקיעה הפיכאה ידקומ
 וטו (1תסווק8-הו אר/-ה ירתא ויהי

 בוש םאהו רתויב הלקה איה הפיכאה םהבש
 .?סנפל תחתמ קר חתפמה תא םישפחמ
 וסני הפיכאה תויושרש ןימאהל השק
 ופציו ,תשרב [:ז:-ה ירתא לכ תא קורסל
 .םהב "חנומ"ש וווןא:פ וא קו[ לכב

 העבראב עצבתת הפיכאה הארנה לככ

 תוירחא תלטה - דחא :םיירקיע םירושימ

 וענמיש ידכ ,םירתאו תותשר ילהנמ לע

 רמוח לכ וא תורוסא ןויד תוצובק תסינכ
 הב הדיחיה ךררה ,קוחה יפ לע רוסאש
 תלעפה איה העיבתמ ענמיהל ולכוי
 .םהירתאב רמוחה לכ לע תימצע הרוזנצ
 םנשי - םישמתשמ לש תונשלה - ינש
 ,קוחב םיכמות רשא םיטעמ אל םישמתשמ
 וא רישי ןפואב ותפיכאב רוזעל וחמשיו

 םינכוס לש "ינדי" טוטיש - ישילש .ףיקע
 .וזאל ,דיחפמו רוסא רמוח רותיאו תשרב
 םג ךא רתויב קזחה יעצמאה והז - יעיבר
 תשרל ורבוחי לע-יבשחמ ,תקולחמב יונש
 שופיח ידי לע הב רבועה עדימה תא וקרסיו
 תועומש) םינמיסו תויתוא יפוריצ

 תורפסמ ,תוכרפומ חרכהב אלו תוינשקע

 םילעופו םירבוחמ רבכ הלאכ םיבשחמש
 .וב"הראב םידקומ רפסמב

 הוכ קוחש הנושארה םעפה וז ןיא

 קוח לחוה םישדוח רפסמ ינפל ,לעפומ
 זא םלוא ,הינמרגב סנרטניאה לע הרוזנצ
 תונויסינו העונצ וילא תוסחייתהה התייה
 .רתוי דוע םיטעומ ויה לעופב הפיכאה

 טנרטניאב הרוזנצ תוליעפ ,הב רע
 ורפה רשא םירתא דגנ רקיעב הדקמתה
 םיטסקטו תונכותב וקיזחהו ,םירצוי תויוכז
 .רושיא אלל םירמוח ומסרפ וא םיירחסמ
 םדויצ לכ ,ורגסנ ,ורתוא הז גוסמ םירתא
 .דבכ סנק לטוה םהילעב לעו םרחוה
 רשא םירתא ושקבתה ,םירקמ רפסמב
 תטיש יפ לע םייטרפ םיטסקטב וקיזחה
 ,רמוחה תא דיימ קלסל ,םינוקרדו םיכובמ
 תרפה לע טפשמל ודמעוי ןכ אל םאש
 .םירצוי תויוכז

 לארשי לע העפשה
 העפשה ןיא קוחל ינורקע ןפואב

 ץוחמ טנרטניאה ישמתשמ לע הרישי
 תאז םע .לארשיב הז ללכבו ב"הראל
 יפרגונרופ רמוח םיליכמה םירתא םייופצ
 יבגל ךכו ,םתוליעפ תא םצמצל וא רגסיהל
 ,םייפרגונרופ םיאשונב ןויד תוצובק

 .'וכו םיינעזג

 ךירחא בקוע והשימ

 ויה שרחה קוחה לע תשרב תובוגתה
 השגרה .םעזו בצע ,דבכ לבא - תודיחא
 הלבגה לכ אלל ,תטלחומ תוישפוח לש
 ,הקעומ לש השגרהב הפלחתה ,תיבחרמ
 הדיחא המגמ .ךירחא בקוע והשימ וליאכ
 וא תיבה-ידומעל עקרה תרחשה לש
 הטשפ ,םידומעה שארב וגול תדמעה
 אלל רתא םויה אוצמל השק .תשרב
 ב"הראבו ולוכ םלועב אשונל תוסחייתה
 םינוש םינוגרא ולחה ,ךכל רבעמ .טרפב
 יתבב לועפל ב"הראב טרפה תויוכזל

 דמוע םשארבשכ ,קוחה דגנכ טפשמה
 ,וטו6סוזטהו6 [יזטתוושז [יסונת(|הווסמ) [:[1[-:-ה

 טרפה תויוכז ןעמל דואמ לודגו קזח ןוגרא
 רשא ,טנרטניאב רתויב ליטפה ב"הראב

 לכ ."ם]וש תומטסה"-ה עסמ תא ץירמ
 לוכי אשונב ךומתל וא ןכדעתהל שקבמה
 םהלש תיבה ףדל תונפל
 1! "ראו 6[ טרק 1וטשזיוונס .וזח]-ב

 תססובמ קוחה דגנכ תירקיעה הנעטה
 תאו תינקירמאה הקוחה תא דגונ ותויה לע
 ינניא" .רוביצה לש יוטיבה שפוח תוכז
 תינללוכ הקיקחל תיקוח תוכז םוש האור
 תצעוממ ןיידוג קיימ רמוא *,ךכ לכ
 ץוחנש םירמוא קוחה יכמות" ,₪70:-ה
 ךא .טנרטניאב היפרגונרופב םחליהל
 רבעמו לעמ איה קוחה טקונ הב הפשה

 ".וז הרטמל
 םשור השוע ןמזה רבועש לככ

 טא טא תפלחתמ תילמסה האחמהש
 םירוחשה םיפדה .רתוי תיטקרפ האחמב

 תלעפהבו תויטפשמ תועיבתב םיפלחתמ
 .ינקירמאה סרגנוקבו טאנסב יבול

 תפתושמ העיבת
 התייה אשונב תיזכרמ ךרד ןבא

 לש קוחה דגנכ תפתושמ העיבתב הקיספה
 :םיאבה םימרגה

 4:1. - וה הוטחשהת +("19ו1 1.וטחנטה 11תוטה)
 ן:ןיןז(< - וששוקטהוט [חשהטע 1ח1טזההזוטמ

 ית [טז)

 וצ איצוה היפלרליפב ילרדפ טפוש
 תא ףוכאל רסואה ינמזו יקלח העינמ
 תויוסג - "וווטסטטחטק"-ל םיעגונה םיקלחה
 םיפיעסה תא רשיא ךא ,תועינצ רסוחו
 הבעותו תנווכמ הפישח ,הפיקתל םיעגונה

 םיקוחב תמצמוצמ הדימב םירוסא ולא -
 .הרוזנצה קוחל םיקוקז אל םקלחו םייללכ

 הלעמ קוחה" עבוק טפשמה תיב
 דגונו "דואמ תויניצרו תויתועמשמ תולאש
 תיב ריכמ ,ןכ ומכ ,לפרועמב הקוחה תא
 רסוחל ןקת עובקל קוחה ןויסינב טפשמה
 שפוח ,תאז םע .תשר תרושקתב תועינצ
 ועבט ללגב ןוכיסב ןיידע תשרב יוטיבה

 העינמה וצ ,רעצה הברמל .קוחה לש ףרוגה
 יבגל קר ףקת טפשמה תיבב אצוה רשא
 ישמתשמ ללכ יבגל אלו םיעבותה
 .ב"הראב טנרטניאה

 ,םקח-ב הריכב תלהנמ ,הנפ ירול
 המידק בושח רעצב העינמה וצ תא תראתמ

 ינרמש ןפואב קספ טפושה יכ הפיסומ ךא
 גישהל וסני תוידיתע תועיבתב .ידמל
 ךשוממ ןמז ךרואל ,רתוי םיינללוכ םיווצ
 .ויקלח לכ לע קוחה תא וללכי רשא רתוי
 יקלח ןוחצינ איה טפשמה תיב תטלחה"
 טנרטניאב רובידה ךא .יוטיבה שפוחל
 ,לובוס דיויד רמוא *,ןוכיסב אצמנ ןיידע
 הז" ₪שן6 לש ןידה ךרועו יטפשמ ץעוי
 תא עבקיש ימידקת הרקמ תויהל דיתע
 ,רמואו ףיסומ אוה ".טנרטניאה דיתע
 תוניידתהש םירובסו םיימיטפוא ונחנא"
 טפשמה תיבל םיגדת ,הז הרקמב תפסונ

 ".יתקוחה ןחבמב דמוע אל ותוללכב קוחהש
 דוע ךשמיי יאדו הז אשונב חוכיווה

 טפשמה יתבבו טנרטניאב םיכורא םישדוח

 יבחרמב שולגל ךישמנ םייתניב .ול הצוחמ
 ילוא - רוחאל טיבהל ורכז ךא ,טנרטניאה
 .םכיתובקעב שלוב והשימ

 רתאב אוצמל ןתינ ףסונ עדימו תונומת
 1110ןכ//רטרורא 2. 81160056. :[ןבלה תיבה
 קס רוזי ו כי 16|ששסוה

 "טפו ע הוב אופ הו
 ו 3 [ייצ 6 וא ורה 50 10015 ו

 ופז סהווהש זי דש 5 טפח 8 בח ם:500ו8זו0ה
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 :םישדח םיקחשמ הריכמל ₪"
 א 95 ,(יכאוהו אט 4 סאטטטאה

 ,המרב רוטלומיס סא[ ₪
 וא ב [וו י[4 ודי 2

 חה 96 ,אוסחד הז. איסאזםהד 3

 ,םישדח םיכסמ םע 1.1. וושסס

 :יחצ .0 5586 2-ו ואמא

 .03-9021655 ,ןריש ,8
 :םישדח םיקחשמ הפלחה/הריכמל ש"

 ,הו.סאמ וא וא םאהא 4

 ;רינ .םחי(11-ו 51 31. דד

3-3 

 ;םישדח םיקחשמ הפלחה,/הריכמל ₪"
 3 ךדו .₪-הוה 51 סט ה ה אדוא=

 ואו דה פה אא

 ,ינד .דוסששזמ-ו ה אווה ואנה

1-3 

 ,א1א2 :םישרח םיקחשמ הפלחה/הריכמל ₪"
 ואו ה[ד ,נו.וו₪ ,אא3 ,אוא

 ם1.3 ,םו.הדודסחא 2 .5ואוסא ,(-

 .03-5496054 ,01-5405718 ,ןתיא .ירוקמ

 הזיראב םישדח םיקחשמ הריכמל ש"

 ,א[א3 ,אלמה ות 3 :הרוגסו תידוקמ

 אה אה[ 2 2

 תומה האו ,יגטמ דס אמז..אאז=

 ווא ווא ,[דנו-ו. דאסדדו ₪
 .02-9941139 ,רמתיא .[י][\ 96 זי 0

 :םיקחשמ הריכמל ש"
 יט: 95-ו א1סהאז הו. אכאוההז

 !םיקחשמה תא ןתא הרומתב
 ,ח"ש 85 - טה טסא סח"
 חיש 90 - אומט ה א

 ןרילא .ח"ש 90 - א[ אדדימא
3-11 

 :כ-וסאו יבג לע םיקחשמ הריכמל ₪"
 .חיש וופ - או ד
 ומ סו קאטו או א יאסו
 1-6 'סמ יראל תרדס ףסוא ,אסטאו ₪
 לכ יאואט +סאואוהאטמה ,ההאו!הטה
 - אלמ רוביד םע 5004 ,ח"ש 99-ב רחא
 .09-925253 ,לייא .חרש 9

 16 | דד סטו קחשמה הריכמל ₪"
 ,יעור .ח"ש 230-ב ,(0-0א1 יבג לע
9-5 

 יבג לע 1081485 קחשמה הריבמל ₪"

 6 הריכפמלר

 הפלחה,/הריבמל ןכ ומכ ,0-חואו
 ,םישדחו םינשי םיקחשמ לש ןווגמ
 :יתיא .םינשי םקלחו םיירוקמ םקלח

3-5 
 תרבח לש ןבל רוחש תספרמ הריכמל ₪"

 ,ריאי ,בוט בצמב 12000+ םגדמ ןזיטיס
.01-5742650 = 

 :בשחמל םישדח םיקחשמ הריכמל ₪"
 אמא .אגה האו

 הזה 96 אוחד הו. אכאוה הד 3
 תוואס אוה(הואהפ 2

 אהה אוז 2
 סאו האמ 6 שס אטטמא
 ,רואיל .אוה סו הא5-ו
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 :סס-הסאו יבג לע םיקחשמ הריכמל ש"
 +ציאודאת סמ אוסה אה(

 .03-6917684 ,ינור .ז וטוכמכא₪] -ו
 ,ימינפ ןורכיז 8אומ ,486 בשחמ הריכמל ש"

 ,14,400 סקפ םדומ ,הגמ 1.0
 ,הלופכ תוריהמ 0-0

 ךסמו םאות 5סזואכ גו. 1 נא 6

 .03-5354614 ,איב ./( ג

 יטוחלא רבכע ,ףושני תכרעמ הריכמל ש"
 + תירוקמ הזיראב בשחמל ידממ תלת
 נג .יביטקרטא ריחמב םיקחשמ

0-1 
 םילוז םיריחמב םישדח םיקחשמ הריכמל ₪"

 .09-8729011 ,זרא .0(6-אוכא| יבג לע
 ףסוא :םיקחשמ תליבח הריכמל ש"

 ,2 ףשכמה תיילוש ,5 ₪
 ,1 הקנוא ,יראל יקחשמ ףסוא

 ימי ירבד ,קנט-אוו ,ויה.ו7 הדוסא
 םקפ םדומ ללוכ 1 םינילבונ ,1 הידנריק
 טאבמוק לטרומ + חיש (170) רואב 0
 .ח"ש 1,650-ב לכה ודנסנינ רפוסל 1
 .03-6839372 ,יסוי

 יבג לע םיקחשמ הפלחה,'הריבמל ש"
 אד ה האפוה ו ,םאמ | - 0-1

 וראו האפ ,וסו.אומפ |

 יבג לע םיקחשמ ,ץא|א1ה1. אה
 ,כואוא 2 ,50-2000 - םירוטילקת
 ןורוד .תמכרל" 8
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 יבג לע אראה אטוה 3 קחשמה הריכמל ש"

 הזיראה ללוכ ,ןיוצמ בצמב (2-א0א1
 .08-9403106 ,יתיא .תירוקמה

 קחשמ לש םיקוחה רַפַס הדיכמל ש"
 המיא םידיקפתה
 לש דצמ או 5 אא כמ ה תוומו

 הקתפרהה רפסו ,וא[1ודמ \עטו.; תרבח
 ,השמ .תותבשב אל "קורי םד*
8 

 .םיקחשמ 10 + ביירד הגמ הריבמל ש"
 .03-6058771 ,תימע

 םישדח םיקחשמ הפלחה,/הריכמל ₪"
 - אז 1. א[ אוא8 :תירבה תוצראמ
 = זה דד:וסלצ [סוכ13ה] 1. ,חיש 0

 ,ח"ש 150 - ה1.ןוזא !.נוס ה(" ,תזש 0
 70 - ה!ומא 1.0016 ,ח*ש 50 - 4

" 

 ,יש .ח"ש 60 - 1: זה [ודמא 2-ו ח"ש
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 תסרגב 10100805 קחשמה הריכמל ₪"
 תסרגב סקמו םסו ח"ש 100 - 2-0
 .09-567381 ,ףסא .ח"ש 40 - םינוטילקת

 הרזחב םיקחשמל תונורתפ הריכמל  ש"
 :ח"ש 10 ןורתפ לכ ץשפמ ףחו קרוזל
 .01-722554 ,רינ

 ,מ"מיה טו! 5ה סא 0606 הריכמל ש"
 יצבוק ,ו.ודדד.₪ םזס הם שאדא]

 רודח םיבכוכ ןיב עסמ 80-ל הצירפ
 קחשמ-לכ ה דדו.ם 651 ,אבה

 20-מ תוחפב הצירפהו ח"ש 0

 ;,םיקחַשְמ ףילחהל םג ןיינועמ ,ח"ס
 ו <- 04-8247311 ,רואיל

 וה הוטז.דז] אוג תכרעמ הריכמל ש"
 16 םוז"אומס ה א1צ 5 ללוכ רישכמה
 תנמ לע 640% לש ןורכיז ,אופסה כ
 םוחת ,₪ הנמ יקחשמ רומשל
 ךסמ לע םינצחל-תגצה ,הקיטומה
 לש םיתונכתה לכ תא ללוכה היזיוולטה
 עומסל תורשפא + ליגר 60 תעימש
 !םיפילקו הקיפרג םע םיקסיד תוארלו
 ונש ולבקת ,הליבחה תקסעב ,םהילעש
 יקחשמ העשתו םיקחשמו םיקיטסיו'ג
 ח"ש 349 קחשמ לכ יווש ,ביירד בגמ
 םג הליבחל ףרוצמ .והגמ יקחשמ ינשו
 ויוושש ביירד הגמל םיסניג-א םאתמ
 .ח"ש 1,250 הליבחה יווש :חזש 0
 03-6479836 ,דרורמנ

 טבמוק לטרומ קחשמה הפלחה,!הריכמל ₪"
 .06-441662 ,ןוני .2

 + ןיוצמ בצמב 3002 רישכמ הריכמל ש"
 םיקיטסיו'ג 2 + םיקחשמ 3 + םאתמ
 1,950.לש ריחמב ,המגדה רוטילקתו
 .03-398152 ,רורד .ח"ש

 :םיקחשמה תא הפלחה,'הריכמל ש"
 וםירוטילקת הסולשו דווח עטאזמא
 ;חיש 0

 דנט | .נאוהןואבפ 6 ואסת]ו6ו 5

 ללח רוטלומיס ,ח"ש 80 (רוטילקתו
 ,ח"ש 70 ורוטילקתו אס ב דאו
 ,ח"ש 100 ורוטילקת) 1% רוטלומיס
 ,ח*ש 80 ורוטילקתו פז מא דו
 .ח"ש כ ורוטילקתו םח הטסא |-ה|א

 .06-910128 ,םות
 ןנוכ + לודג ןנוכ 286 בשחמ הריכמל ₪"

 ] ,ץסה ךסמ ,הגמ 107 חישק ןנוכ ,ןטק
 לכה ,רבכע + תדלקמ ,ןורכיז הגמ
 :03-6-40023 ,איג .ח"ש 600 לש ריחמב

 ו

 לע ואטסטא אן: םיקחשמב ןיינועמ ש"
 הרומתב .םישדח םיקחשמו (:0-אונאו
 יאהו( זז 2 םיבוט םיקחשמ ןתא
 .09-618688 ,ןריש .\ורא ן:-ו 3

 לש םירצומ תונקל ןיינועמ ש"
 ןכומ .תילגנאב א אן סו מכ
 אל 3 םינילבוג קחשמב הרוע שיגהל

 .03-5321648 ,השמ .תותבשב
 עסמ םיקחשמה תא תונקל ןיינועמ ₪"

 לש ונמוי ,1,2,3,4 םיקלח ללחב
 ,רימת .2 סקמו םס ,לקיטנטה
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 ;םיקחשמה תא ףוחד גישהל ןיינועמ ש"
 :אושזא

 תצא סוי ומ םמחסו.0תא 3-ו

 .03-63151573 ,לאירא
 קחשמה תא תונקל ןיינועמ ש"

 תסרגב סאפ ןא דדומ פד סא"
 .03-6721739 ,וור .60-אוראו

 קחשמה תא תונקל ןיינועמ ש"
 ,ןב .תירוקמה הסרגב וא היא זה
0-1 

 וסמ-אוכאו םירוטילקת תונקל ןיינועמ ש"
 ץוח ,תומיטלואה לכ לש
 סקה קחשמה תאו [.שא טמחווטא].0-מ

 ויתיא .בוט בצמבו תירוקמ הפיטעב
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 קחשמה תא תונקל ןיינועמ ש"
 אלמה או אשוה 3 ,אד אטו 2

 :ח"ש 200 רע לש ריחמב ,רוביד ללוכ
 .03-5718623 ,דעיל

 ארו האאסוא 3 קחשמב יתעקתנ ווליצה ש"
 תיבה תאו תויפה רעי תא אצומ אל ינאו
 ומב .יתוא חלוש ןוקרדה םא ,הילכז לש
 קחשמב עוקת ינא ,ןכ
 ינא ךיא הלחתהב פא טס ןסאת
 אלש םסאה ךותב הרפה תא רמוש
 .09-559589 ,ןרוא ?חרבת

 ןיב עסמ קחשמב עוקת ינא !וליצה ש"
 תא םירבוע ךיא .אבה רודה םיבכוכ
 .ללח תנחתמ היגרנא באושש רוציה
 ,09-7675969 ,בלוד

 ,ארא אוטו קחשמב יתעקתנ ווליצה ש"
 ,לבוי .םלוקלמ לש הרעמל םיסנכנ ךיא
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 6 הרידנמכ 6 םידיקבת יקחשמ 6 ולי'צה 6 םהי'נייועמ]

 םידוקלו םיפיטל תופיחדב קוקז !וליצה ש"
 2 אלפנה קחשמה לש 155 08-ב

 רוזעא הרומתב ,וא' א זו("ח זה
 ,ףסא/יתיא .םינוש םיקחשמו םיטסווקב
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 הדומתב 5 טסווק גניקב םיעוקת ווליצה ש"
 הידנרוק ,4,6 טסווק גניקב רוזענ הדועל
 ,ףסא יתיא .םימדה ןויגפו 6 יראל ,1
5 

 םס :םיקחשמב הרזעל קוקז ווליצה ₪"
 ,םיטנלטא לרוגו סנו'ג הנאידניא ,סקמו
 או א[ א אוסה

 רוזעא הרומתב ,5 5 םא|[אט

 1.23 אוטו |. אסא! :םיקחשמב
 לקטנטה לש ומוי ,1,23 םססאו
 רוטלומיס ,2 םיפוקה יא ,(אלמה ןורתפה)
 ואו ודי 2000 ,1.11א םיקוסמ

 ובאה אדואמ-ו וא סאו 5

 ,03-9699543 ,יש
 ירחא 2 1141-ל םיעיגמ ךיא !וליצה ₪"

 תמולעת תא םירתופש
 קחשמב |15 %5-ה

 .03-6414865 ,יבמב .א צאו ה
 ,1 הידנריק - םיקחשמב עוקת ווליצה ש"

 עסמ ,2 ףשכמה ןומייס ,[ ףשכמה ןומיימ
 תמישר ןתא הרומתב ,ףרדוו 7 ךלמה
 רוחבל רשפא הנפמ רשא םיקחשמ
 ,צ"לשאר 15346 ד.ת ,יש ןהכ .קחשמ
3 

 ןויסינ יל ןיאו שדח בשחמ יל שי ווליצה ₪"
 קוקז ,היִגנטרטסא יקחשמב וא םיטסווקב
 :םיקחשמב הרזעל
 ירחא 1.וזדו.ם םזס הי אדוואא

 קר רשפא הדגאה לע דומללש םילנמש
 ,ןבל רבדמ הזיאב
 רוזאב 6טא[ו1האמ 4 אטשהה

 ולבקתי םידוק םג) 01 לצא הינלופ
 ,םידוק וא חואן[ ,והחמשב
 תא םירמוג ךיאו 51/8 188: -בו
 לש בבוכה לע םיעובורה םע הדיחה
 ,(םהילע תעגהש דע ואבחתהש םישנאה
 לבח 1.7 רוגמלא בשומ ,ןולא םות
 .12340 ,םיזרוכ

 או א ומזה 2-ב תושעל המ !וליצה ש"
 שחנה יוקיש תא יתנכהש רחאל
 תושעל המ ,רבכעה תא יתלהבהו
 תא יתאצמש רחאל או א \א[ה 3-ב
 םיפיט תא הרומתב ?קוריה רבכעה
 ,קסיסאו 3 ,אוסוד הו. איכא[ 3-ל

 ,דעיל .א וה אס[ -ל לכהו
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 ג -

 ,2]6 תצובקל ףרטצהל ןיינועמה לב ש"
 ,רמוץע .12-14 יאליג ,א את
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 תושאונ תשפחמ הסונמ 3612 תינקתש ש"

 תונב/'םינב 14 יאליגב 0 תצובק

 .04-8348523 ,הריש .הפיחמ תו/םיסונמ
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